
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.125/2007 
pentru modificarea poziţiilor nr.29, 54 şi 87 din anexa nr.3 la Hotărârea nr.1/2007 privind 

repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2007. 

 
având în vedere adresa Primăriei comunei Dumeşti nr.3626/29.08.2007; 
având în vedere adresa Primăriei comunei Pochidia nr.3293/23.10.2007; 
având în vedere prevederile art.13, lit. „d” din Legea nr.486/2006 privind bugetul de stat pe 

anul 2007; 
în temeiul prevederilor art.91,alin.(3), lit. „a” şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. unic – Poziţiile nr.29, 54 şi 87 din anexa nr.3 a Hotărârii nr.1/2007 privind repartizarea pe 

unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2007, se modifică, astfel: 
                 - la poziţia nr.87 – Consiliul judeţean Vaslui – se diminuează cu suma de 60,0 mii lei; 
                 - la poziţia nr.29 – Dumeşti – se suplimentează cu suma de 30,0 mii lei; 
                 - la poziţia nr.54-  Pochidia – se suplimentează cu suma de 30,0 mii lei. 

                      Vaslui, 31 octombrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                       Contrasemnează, 
                                                                Secretarul judeţului Vaslui 
                                                           Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea poziţiilor nr.29, 54, şi 87 din anexa nr.3 la 

Hotărârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale ale judeţului 
Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2007. 

 
În anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.1/2007 privind repartizarea pe 

unităţile administrativ – teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2007, Consiliul Judeţean Vaslui a repartizat pe unităţile administrativ – 
teritoriale ale judeţului Vaslui , suma de 11.758,0 mii lei ce reprezintă sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor ce privesc drumurile judeţene şi comunale. 

Bugetului local al judeţului Vaslui i s-a repartizat suma de 7.438,0 mii lei , iar bugetului 
comunelor , suma de 4.320,0 mii lei. 

În urma  solicitărilor efectuate de  comunele Dumeşti şi Pochidia, se impune rectificarea 
sumelor repartizate prin anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui, nr.1/2007. 

Primăria Dumeşti are în derulare un obiectiv de investiţie în domeniul transporturilor şi 
anume „ Pod din b.a. peste râul Bârlad”. Valoarea acestui obiectiv este de 1.358,7 mii lei şi se 
localizează pe „strada principală nr.684”. 

Necesitatea urgentării finalizării acestui obiectiv de investiţie rezultă din următoarele 
utilităţi: 

- accesul la staţia de cale ferată „Mareşal Constantin Prezan” – fostă Băceşti, 
frecventată în mod curent de peste o jumătate din populaţia totală a satului 
Dumeşti cifrată la 2.221 locuitori, precum şi întreaga populaţie a satului 
component Schinetea cu 81  de locuitori; 

- transportul materialului lemnos pentru construcţii şi foc din pădurea Dumeşti în 
suprafaţă de 2.505ha aflată în administrarea Ocolului silvic Băceşti; 

- accesul zilnic a unui număr de peste 70 de capete bovine ale locuitorilor satului 
Dumeşti la păşunea comunală „Pietrosu”, în suprafaţă totală de 85 ha; 

- accesul la  şi de la terenurile agricole situate în tarlalele „Pe Pietrosu”, „Pe şes 
după CFR”, „Pe şes” care totalizează o suprafaţă de peste 270 ha, precum şi la 
fâneţele locuitorilor din tarlaua „Pe coastă”, în suprafaţă totală de peste 60ha; 

- accesul direct la singura bază din zonă de preluare a produselor agricole, situată 
în gara „Mareşal Constantin Prezan” ; 

-           accesul tractoarelor, a utilajelor agricole şi a atelajelor la terenurile agricole 
nominalizate mai sus, ca singura variantă din zonă stabilită de autorităţile locale 
pentru a evita circulaţia acestora pe D.N.15-D ;  

În perimetrul comunei Pochidia, în ultimele două luni, au căzut precipitaţii abundente, care 
pe lângă pagube materiale ce au afectat gospodăriile populaţiei, au afectat grav şi drumurile şi 
podurile comunale. 

Pentru remedierea situaţiilor deosebite pe care le întâlnim la cele două comune, în proiectul 
de hotărâre se propune diminuarea fondurilor în bugetul local al Consiliului Judeţean Vaslui, cu 60,0 
mii lei şi repartizarea a câte 30,0 mii lei fiecărei din cele două comune. 

Domnilor consilieri, 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă propun să fiţi de acord cu repartizarea a câte 30,0 

mii lei fiecărei din cele două comune şi să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma în care este 
prezentat. 

 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
 

 
 

 


